Hipoalergeno mazilo
USTREZA STANDARDU AROMACERT® ZA KOZMETIČNE IZDELKE
IN PRIDOBI ZNAK AROMACERT CARE®.

Proizvajalec:

Hemptouch D.O.O., Podbreznik 15, Novo mesto

Datum izdaje certifikata: 01.01.2021
Številka certifikata: №0208

IZDELEK

Hipoalergeno mazilo

ŠT. CERTIFIKATA

0208

PROIZVAJALEC

Hemptouch D.O.O:

TIP IZDELKA

Naravno mazilo za vsakodnevno nego suhe kože

VOLUMEN

50 ml

ROK UPORABNOSTI

18 mesecev od datuma proizvodnje

ZAGOTOVILA ZNAKA KAKOVOSTI:
o

Izdelek ne vsebuje umetnih arom ali dišav

o

Izdelek ne vsebuje umetnih konzervansov

o

Izdelek ne vsebuje umetnih barvil

o

Izdelek ne vsebuje spojin s klorom, sulfati, nitrati, nitriti, amini

o

Izdelek ne vsebuje parafina, mineralnih olj, vazelina

SESTAVA IZDELKA:
Sestavina

Inci

Namen

Delovanje

Karitejevo maslo

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Mangovo maslo

MANGIFERA INDICA SEED BUTTER

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Konopljino olje

CANNABIS SATIVA SEED OIL

Naravna maščoba

Nega in zaščita kože

Izvleček ognjiča v oljčnem olju

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT,
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

Naravni izvleček

Nega in obnova kože

Bisabolol

BISABOLOL

Aktivna učinkovina

Vitamin E natur

TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

Antioksidant, emolient

Nega kože, protivnetno
delovanje
Antioksidativna zaščita
in nega kože

OPIS IZDELKA
Popolnoma naravno mazilo s kakovostnimi rastlinskimi masli in olji kožo neguje, mehča in ščiti pred
negativnimi vplivi iz okolja. Gre za odlično kombinacijo rastlinskih olj in masel, je že brez eteričnih olj
dovolj negovalna. Konopljino olje ima izredne vlažilne lastnosti, zato je priporočljivo za nego suhe in
izsušene kože. Blaži različne težave povezane s problematično kožo in pomaga pri njeni regeneraciji.
Konopljino olje je bogat vir esencialnih aminokislin z visokimi deleži ceramidov, kreatina, vitamina D
in E. Glavna predstavnica linolna kislina je nepogrešljiva v kozmetičnih produktih, saj zmanjšuje
nastajanje aken in zadržuje vlago v koži.
Ognjič (Calendula officinalis) se je uporabljal v terapevtske namene že v starem Egiptu. Macerat
ognjiča je bogat vir triterpenov, flavonoidov in polisaharidov, karotenoidov, fitosterolov ter vsebuje
do 2 % eteričnega olja ognjiča ter vitamina A in C. Primeren je za nego vseh vrst kože ter spodbuja
obnavljanje celic in pomaga pri celjenju ran in brazgotinah. Kožo mehča, vlaži in tonizira. Izdelku je
dodan tudi tokoferol, ki zagotavlja učinkovito antioksidativno zaščito.
OCENA IZDELKA:
Izdelek HIPOALERGENO MAZILO, ustreza vsem strogim zahtevam standarda, zato se mu dodeli znak
kakovosti Aromacert Care®.

AROMATERAPEVT:
Melani Kovač

OCENJEVALEC:

Luka Wechtersbach

ZAHTEVE STANDARDA AROMACERT
Kozmetični izdelek oz. izdelki pridobijo znak kakovosti Aromacert Care®, v kolikor ustrezajo vsem
spodaj opisanim zahtevam.
1. SESTAVINE VISOKE KAKOVOSTI
Izdelek mora vsebovati sestavine najvišje možne kakovosti, zasnovan mora biti tako, da koncentracije
posameznih sestavin ali kombinacij le-teh dosegajo aktivne vrednosti. Sestavine morajo biti smiselno
izbrane glede na namen izdelka. Izdelek ne sme vsebovati nepotrebnih in cenenih polnil.
2. NARAVNE DIŠAVE
Za pridobitev znaka Aromacert Care® je izdelek lahko odišavljen le s 100-% naravnimi dišavami ali
rastlinskimi izvlečki (hidrolati, masla in rastlinska olja). Poleg naravnih dišav lahko izdelek vsebuje tudi
eterična olja, ki so 100% naravnega vira, vendar v koncentracijah, ki so namenjene odišavljanju in ne
aromaterapevtskemu učinkovanju. Le z naravno odišavljenim izdelkom, lahko ustvarimo resnično
harmonijo naših čutov in hkrati poskrbimo za ugodje in ustrezno nego naše kože.
3. VARNOST IZDELKA ZA UPORABNIKA
Varnost uporabnika je na prvem mestu. Znak Aromacert Care® lahko pridobi le izdelek, ki je v skladu z
evropsko kozmetično zakonodajo. Izdelek mora imeti izdelano poročilo o varnosti, ter izvedene
mikrobiološke in stabilnostne študije. Proizvajalec je zavezan da uradu za kemikalije sporoča
morebitne neželene učinke kozmetičnega izdelka. Izdelek ne sme vsebovati zavajajočih podatkov za
uporabnika. Označbe na izdelku morajo biti označene razumljivo uporabniku.

